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Granskning av äldreomsorgens lokalförsörjning. 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har PwC genomfört en 

revisionsgranskning av vård- och omsorgsnämndens och kommunstyrelsens arbete med 

lokalförsörjning för äldreomsorgens behov.  

Syftet med granskningen är att undersöka om vård- och omsorgsnämnden och kommun-

styrelsen säkerställer att arbetet med lokalförsörjning för äldreomsorgen sker på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnden delvis bedriver lokalför-

sörjningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

 Uppdra åt förvaltningen för Kommunteknik och service att utarbeta en formell 

beskrivning av hur lokalförsörjningsprocessen ska gå till, både i fråga om vilken 

nämnd som ansvarar för respektive process samt vilken tjänstefunktion inom för-

valtningen som är ansvarig. 

o Respektive tjänstepersons ansvar i lokalförsörjningsprocessen kan sedan 

med fördel inarbetas i eventuell befattningsbeskrivning.  

 Anta en tydligare tidplan för när samtliga underhållsplaner ska vara färdigställda, 

och tillse att de är utformande så att underhållsplanerna kan kategoriseras per 

nämnd och verksamhetsområde. 

 Uppdra åt Kommunteknik att arbeta fram en gemensam mall och instruktion för 

hur bedömning av respektive fastighet ska utföras. 



 Uppdra åt Kommunteknik att beräkna nuvarande underhållsskuld för att kunna 

lägga en framtida budget för planerat underhåll som är rimlig och baserad på fak-

tiskt behov. 

 Anta en lista över prioriterade underhållsinsatser och lägsta acceptabla standard-

nivå för fastighetsbeståndet.  

 Tillse att kännedomen om och tillämpningen av gränsdragningslistan förstärks. 

 Se över möjligheten att beställa fler statistiska rapporter och därigenom bidra till 

att analysarbetet och prognossäkerheten för samtliga förvaltningar stärks.  

Vi behandlade revisionsrapporten vid vårt sammanträde den 3 december och beslutade att 

skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnden. Vi önskar svar från styrelsen och 

nämnden med redogörelse över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen och 

lämnande rekommendationer senast den 25 februari 2019.  Rapporten skickas även för 

kännedom till kommunfullmäktige. 
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